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Aquest llibre tracta de les 14es Trobades Culturals Pirinenques 
realitzades a Santa Llocaia (Alta Cerdanya), el 28 d’octubre del 2017 a la 
Sala multimèdia La Bergerie – aula municipal - (a la vora de la masia de 
Cal Mateu – Museu de Cerdanya-). A l’entorn de l’àmbit de L’economia 
muntanyenca al Pirineu.
Moltes gràcies pel vostre compromís en compartir: coneixements, 
inquietuds, investigacions, estudis... Pirinencs.
En primer, vull adreçar-vos unes paraules de salutació en nom de l’Àngels 
Blasco, Directora General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Us felicita per la bona organització de les “consolidades” TROBADES CULTURALS PIRINENQUES 
i a la vegada, us anima en que continueu molts anys més fent-les realitat i editant reculls amb les 
comunicacions com les 21 que avui presentem, vinculades a diferents aspectes de l’economia 
muntanyenca al Pirineu: “Com ara: Ramaderia, mineria, art, esports, indústria del ciment, 
sanitat, oficis, migracions, refugiats, fires...”.
Entrem en matèria? 
Us apropo una “breu” ressenya de cadascun dels estudis amb la voluntat de fer reconeixement 
als autors i, a la vegada, despertar l’interès de les seves lectures, dos dels quals escrits en 
llengua francesa.
He seleccionat de cada autor unes frases que es poden llegir íntegres en el llibre corresponent: 
pàg. 5 Andreu Balent, pàg. 7 Hélène Palau, pàg. 17 Montserrat Moli, pàg. 45 David Mas, pàg. 
51 Ester Noguer, pàg. 61 Carles Gascón, pàg. 67 Rosa Serra, pàg. 85 Elisabeth de Pastors, pàg. 
91 Lluís Obiols, pàg. 101 Maria Jesús Lluelles, pàg. 111 Enric Quílez, pàg. 115 Alfred Pérez 
Bastardas, pàg. 121 Ignasi Fortuny, pàg. 125 Ramon Felipó, pàg. 137 Ramon Molina, pàg. 147 
Jean-Louis Blanchon, pàg. 153 Marta Belmonte, pàg. 157 Antoni Ubach, pàg. 161 Alexandra 
Capdevila, pàg. 173 Andreu Balent, pàg. 179 Miquel Sitjar, pàg. 183 Josep Santesmases, pàg. 
187 Àngels Mach.
Moltes gràcies a tots els presents, a l’organització i en particular a l’Àngels Mach per confiar 
amb mi per dur a terme aquesta presentació.
Vull ressaltar que els articles tenen el DOI (Digital Object Identifier) pels articles electrònics des 
de 2014 i el llibre té ISBN (Internacional Standard Book Number). I us voldria suggerir valorar la 
possibilitat d’afegir en els articles breu “Abstract” i “Paraules clau” en el futur.
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